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Omslag: Kievit (Vanellus vanellus); foto via Flickr: Ron Winkler
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Redactioneel
Eind december was het nog 14 graden, zag ik vlinders fladderen  en was het 
wandelend bij Castricum aan Zee zelfs warmer dan op mijn nazomervakantie in 
het Poolse Hel . En december in Noord Holland was in tegenstelling tot septem-
ber in Hel droog. Maar  inmiddels staat de rijp op het balkon en zijn alle planten 
en dieren danig in de war.
Hopelijk bent u minder in de war, bijvoorbeeld van het ontbreken van het traditi-
onele Nieuwjaarswelkomswoord vanuit het bestuur. Omdat de voorzitter a.i. een 
maand in het  verre  Panama  en de andere bestuursleden druk zijn met hun 
beslommeringen moeten we het dit jaar zonder Uit het Bestuur doen. En wens ik 
u vanaf de redactie  een heel gezond en natuurlijk rijk 2016 toe.  Het jaar 2016 
is voor de KNNV afdeling Amsterdam gestart  met een goed bezochte en ge-
animeerde Nieuwjaarsbijeenkomst – tussen de 40 en 50 mensen – (zie foto’s) 
gecombineerd met een interessante lezing over het Kennemerstrand.

Tobias Woldendorp

HetHerbariumgebouw met Ans en Nico en de heer Karst Meijer, 
beheerder van het Herbarium. Nico overhandigt de verhuisdoos 
met het herbariummateriaal van Marianne Kits.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie.
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Veiligstellen herbariummateriaal van drie overleden 
prominente particuliere verzamelaars
Zaterdag 20 december 2015 zijn Nico en Ans Schonewille en ik met het 
herbariummateriaal van Marianne Kits en dat van de heer Kabos in de auto naar 
Wolvega gereden.

In Wolvega is het Herbarium Frisicum gehuisvest in een oude, leegstaande basis-
school. Dit Herbarium is opgezet door de heer Karst Meijer, die er allereerst zijn 
vele eigen herbariummateriaal in onderbracht, maar later ook materiaal van par-
ticulieren, nu al meer dan 100.000 gedroogde planten. Zie ook de website: www.
herbariumfrisicum.nl 

Nico had de heer Meijer gebeld en die wilde het materiaal graag ontvangen. 
De heer Meijer en zijn partner ontvingen ons allerhartelijkst.
Marianne’s herbariummateriaal, een verhuisdoos vol met een mooie collectie 
Carex-soorten, Zegge’s dus, vond hij er uitstekend uit zien. 
Nico overhandigde ook de twee kistjes met herbariummateriaal van de heer 
Kabos, hij had dat na diens overlijden in 1987 al die tijd bewaard. Dr. W.J. Kabos 
was jarenlang biologieleraar in Amsterdam, KNNV-lid en o.a. één van de oprich-
ters van onze Insectenwerkgroep in 1983.  

De heer Meijer liet ons ook het herbariummateriaal van Ger van Zanen zien, en-
kele weken geleden was dit gebracht door mevrouw Kroeske, die in opdracht van 
de executeur-testamentair een deel van de nalatenschap van Ger afhandelde. 
Mevrouw Kroeske moest twee maal met een volle auto naar Wolvega rijden, zo 
veel materiaal had Ger. Al zijn herbariummateriaal, planten en paddenstoelen en 
ook de dia’s staan nu in kasten en op planken te wachten om verder gearchiveerd 
te worden.

Vrijwilligers die willen helpen zijn uiteraard van harte welkom.
Het is fijn dat al dit mooie materiaal nu goed terecht is gekomen en bewaard blijft. 
Een hele opluchting nadat het Nationaal Herbarium en de Nederlandse Mycologi-
sche Vereniging geen interesse meer bleken te hebben in particuliere verzamelin-
gen.

Lida den Ouden
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Herfst in het Amsterdamse Bos
Als u dit leest zitten wellicht de eerst knoppen weer aan de bomen. Toen we met 
Ria Simon op 12 november de jaarlijkse wandeling door het Amsterdamse Bos 
maakten gaf het een gevarieerd beeld, sommige bomen waren kaal, anderen 
zaten nog aardig in het blad, in de meest fraaie kleurencombinaties. Het was een 
prachtige zonnige dag en één van die warmterecorddagen van november 2015.

Een stuk of tien belangstellenden waren naar ‘onze’ Fladderiep gekomen bij het 
bezoekerscentrum. De boom was immers destijds geplaatst ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan!
Er staat nu een zitbank om de boom heen.

Hanneke Waller leidde de excursie in met een bijzondere paddenstoelenvondst 
die een kennis van haar in Doorn had gedaan: een Eierzakje. We mochten al-
lemaal even een blik in het doosje werpen.

Meestal vinden we tijdens deze wandeling wel 30 soorten paddenstoelen, had Ria 
in het Blaadje aangekondigd, maar ze zei dat het een slecht paddenstoelenjaar is, 
dus…
Welnu, die 30 soorten hebben we gezien.

Geen berkendoder
De eerste was een losliggende Berkenzwam. Er zat er ook nog één op een dode 
berkenstam.
Ze worden soms ten onrechte berkendoders genoemd, maar ze doden niet. De 
paddenstoelen duiken juist op al overleden berken op.
Er lag een aantal takken met Geweizwammetjes. Op een stronk zaten Elfenbank-
jes (verlopende ring van wit naar bruin en een witte onderkant).
Op een andere boom een platte Oranje aderzwam. Later zagen we ook nog een 
Gele aderzwam (maar die was juist weer oranje gekleurd).
Op een bast troffen we een Oorzwammetje aan. 
In het bos aan het begin van de krentenbomenlaan die het bos invoert rechts, 
richting klimpark, liggen veel dode stammen. Op één ervan ontdekten we een 
Kogelhoutskoolzwam.
Boven ons riepen Boomklevers en een Winterkoning zong voor ons.

Macrofoto’s van micro zwammen
We troffen Hertenzwam aan, Judasoor, Scherpe Colibia en op een dunne stam
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De Kogelhoutskoolzwam; foto Loes van der Feen

Een waaiertje; foto Hanneke Waller

De Groene schelpzwam;  foto Loes van der Feen
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moest je je diep buigen of een macrofoto maken om de Rode slijmzwammetjes 
(myxomyceet) te zien.
Ontzettend kleine Bekerzwammen zagen we.
Nogal wat paddenstoelen waren verdroogd, maar er waren er genoeg wel fraai, 
zoals de Langsteelfranjehoed en op een stronk de Grauwgroene hertenzwam.
Natuurlijk troffen we ook Fopzwammetjes aan en op een tak de Gele trilzwam.
Een gewone Inktzwam breekt af als er wat van de vele bladeren opzij worden 
geveegd.
Verderop zien we Glimmerinktzwammen, een Helmmycena, op een stronk de 
Witte bultzwam.
Heel mooi zijn de Groene schelpzwam en de Paarse schijnridderzwam.
Weer zo’n hartstikke kleine: de Taailing.
De Grijze buisjeszwam wordt aangetroffen en de Platte tonderzwam. Bij sommige 
paddenstoelen hoort nog een ondersoortaanduiding, maar die konden we zo wan-
delend niet altijd aangeven, zonder nader microscopisch onderzoek of raadple-
ging van de encyclopedie.
Langs het pad bloeit nog Geel nagelkruid.
We ontdekken Kale inktzwammen en Grote kale inktzwammen, verder nog Zwer-
minktzwammen. Een andere zwarte zwam, die we aantreffen is de Korsthouts-
koolzwam.

Taxus
Volgens de aankondiging zouden we kijken naar alles wat we tegenkomen. Bij het 
Klein Kinderbad wijst Ria ons op een groot aantal Taxussen. Daar kan men taxol 
van maken, een medicijn tegen kanker. Op de bankjes lunchen we heerlijk in het 
zonnetje!
Langs het pad staat een Moseik, waarvan de bladen groen blijven tot het nieuwe 
blad eraan komt.
Er omheen liggen napjes met puntige schubben waar de eikels in zaten.
In de buurt staan nog meer grote oude bomen, wellicht van voor het bosplan, 
die misschien destijds bij boerderijen stonden. Rondom wordt een Schijnaardbei 
gevonden. Op een nabije boom zien we een hele slakkenoptocht. Verder lopend 
zien we Witte dovenetel, inheemse Berenklauw, Koekoeksbloem en door het veld 
vol met Madeliefjes lopen we naar een van de grootste Tulpenbomen, goud-
kleurig. Met tulpvormige vruchten. De bladen zijn ook enigszins tulpvormig. De 
bloemen zijn ook tulpachtig.
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Heuvel
Hanneke wist in de buurt van de heuvel ook nog Waaiertjes te staan. Daar moest 
het gezelschap nog wel een stuk voor lopen. Zelf moesten wij terug, waardoor we 
niet alleen dit aardige paddenstoeltje misten, maar ook twee prachtige Roodge-
rande houtzwammen met kleverige geelbruine glimmende rand, een meerjarige 
paddenstoel, misliepen.

Ter aanvulling nog enkele waarnemingen die ik nog niet vermeldde, maar die zijn 
genoteerd door Maria Terpstra:
Gewone zwavelkopjes
Esdoornzwam
Mosklokje
Honingzwam
Roestzwam
Kopergroenzwam
Kaaszwam
Zwarte trilzwam

Frans van der Feen

De Roodgerande houtzwam; foto Hanneke Waller
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Waarnemingen van 17e inventarisatiedag Diemerpark 
6 juni 2015
Op zaterdag 6 juni heeft afdeling Amsterdam voor de 17e keer een gebied in de 
regio van Amsterdam geïnventariseerd op flora en fauna. Dit maal was de keus 
gevallen op het Diemerpark. De inventarisatie startte om 10.00 uur en naast de 
eigen elf leden had ook een 7-tal leerlingen (en hun leraar) van het IJburgcollege 
zich gemeld. 
De inventarisatiegroep heeft zich in vier groepen opgedeeld; planten, vogels, 
insecten en amfibieën en reptielen. 
Temperatuur ca. 21 graden, vrijwel onbewolkt, zon en weinig wind.
Ook in 2003 is  het Diemerpark geïnventariseerd zie voor verslag van deze inven-
tarisatie http://amsterdam.knnv.nl/vijfdeinventarisatiedag.htm). Onderdeel van het 
Diemerpark is de Diemerzeedijk. De Diemerzeedijk is een zeer oude dijk langs het 
IJsselmeer tussen Amsterdam en Muiden. De polder ten noorden van de dijk (het 
huidige Diemerpark) is tientallen jaren als vuilstortplaats gebruikt. Als onderdeel 
van de aanleg van IJburg is de vuilstort gesaneerd en grotendeels als ruig natuur-
park ingericht. Het Diemerpark is circa 55 hectare groot.
Tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam Rijnkanaal ligt de ARK-zone inge-
klemd. De volgende km-hokken zijn bezocht; 126-485, 127-485, 127-484 en 128-
484.
De vogelaars telden vele soorten. Leuke soorten waren o.a. buizerd, slechtvalk, 
koekoek, krooneend, blauwborst, ijsvogel, bosrietzanger, rietgors, tuinfluiter, aal-
scholver, oeverzwaluw, boerenzwaluw en huiszwaluw. 
Mede met het oog op de leerlingen van het IJburg College beperkten de planten-
inventarisatie zich tot het bekijken van drie planten-biotopen / groeiplekken: (i) 
storing/ruderaal/bosrand-zoom, (ii) poelen/open water/oevers = water- en oever-
planten en (iii) bloemrijk grasland. Er werden 71 verschillende (algemene) soorten 
gemeld. Opvallend was het grote aantal rietorchissen en kleine ratelaar en de vele 
(ondanks de konijnen) brede wespenorchis.
Tijdens de insecten inventarisatie werden onder andere leuke wilde bijensoorten 
gezien; langkopsmaragdgroefbij, gewone geurgroefbij en biggenkruidgroefbij.

Bij de paddenpoel (km 126-485) werden duizende larven en juveniele rugstreep-
padden gezien. Ook bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en 
tiendoornige stekelbaars werden in het water van deze poel aangetroffen. Op het 
buidelmezenpad werd een ringslang gezien. De ‘bijvangsten’ waren konijn (heel 
veel), vos (uitwerpselen), mol (shopen), veldmuis en een dode huisspitsmuis. Ook
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werden hooibeestje, icarusblauwtje, groot geaderd witje en bont zandooge geno-
teerd en zo ook lantaarntje, azuurwaterjuffer, platbuik en gewone oeverlibel.
Al met al was het een zeer geslaagde inventarisatiedag. Voor een uitgebreide 
waarnemingenlijst wordt verwezen naar de website van KNNV afdeling Amster-
dam.

Geert Timmermans

Larven van de rugstreeppad
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Hommage aan Eli Heimans
Het zal ongeveer twintig jaar geleden zijn dat ik voor de eerste keer het graf van 
Eli Heimans bezocht op de Joodse begraafplaats Muiderberg. Zijn naam stond 
abusievelijk met een ij geschreven. Ik mocht het van de vriendelijke beheerster 
verbeteren en heb haar bij een kop thee het hele verhaal over Heimans heb ver-
teld.
Aangekomen bij de grafsteen van Heimans las ik de prachtige zin; ‘Wie werkte 
met liefde blijft leven, wie gaf van zijn gaaf heeft voor altijd gegeven’. Deze regel 
komt uit ‘November-nevels’ een van de twee artikelen waarvan ook ‘Zomeroch-
tend in ‘t Geuldal’. Het werk werd geroemd en veel geciteerd! Voor de Maatschap-
pij der Nederlandsche Letterkunde waren deze stukken de aanleiding Heimans in 
haar gelederen op te nemen. Het werd door Heimans als een grote eer ervaren.

Heimans was groot van hart en geest met grote belangstelling en omvangrijke 
kennis van zowel levende als dode natuur. Al jong raakte hij hevig geïnteresseerd 
in de geologie daarbij het gevoel van vergankelijkheid voortdurend bij zich dra-
gend. Piet van der Lijn, een andere amateur geoloog, noemde hem een ‘continuï-
teitsmens’ een treffende benaming wat mij betreft.

Deze zomer was dan ook een grote teleurstelling een vrijwel geheel onleesbare 
steen aan te treffen. Zo is de tand des tijds..….en over die vergankelijkheid ging 
het prachtige November-nevels al.
Ondanks dat je goed kon zien dat er nog niet zo heel lang geleden er nog werk 
aan de steen was verricht. Zoals de aandoenlijke paddenstoelen goed waren 
gerestaureerd en de steen was uitgeslepen. Ooit was dat fond zwart geschilderd 
en kwamen de paddenstoelen (er zullen amanieten bedoeld zijn) zeer goed uit. 
Op mijn vraag aan de onderhoudsman van de begraafplaats of ik de letters weer 
leesbaar mocht maken zei hij dat het me vrij stond. Deze nazomer heb ik de steen 
opnieuw geschilderd. De grafsteen ziet er nu weer uit zoals het door de familie in 
1914 bedoeld was.
We hebben niet alleen een Heimansjaar achter ons maar bovenal elke ochtend 
een Heimansdag vóór ons.

Fred Nordheim, Oud-medewerker tijdschrift van Artis, Fotograaf
-Eli Heimans 1861- 1914. 
Literatuur: -’November-nevels’ uit De Levende Natuur, jaargang III, aflevering 9, 
november 1898.
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-’Zomerochtend in ‘t Geuldal’ uit De Groene, 7 augustus 1904
-Dr. Fop I. Brouwer, Leven en werken van E. Heimans
-Rede gehouden ter gelegenheid van het 50ᵉ sterfjaar van E. Heimans, Dr. Victor 
Westhoff, 
overdruk 1965 uit ‘Jaarboek 1964 van de Koninklijke Nederlandse Botanische 
Vereniging Amsterdam’

1996 2015

Jaarverslag Blaadje
Traditiegetrouw verschenen er in 2015 vier Blaadjes. Was 2014 het Heimansjaar,  
2015 werd vanaf maart het Van  Zanenjaar. Het tweede nummer was dan ook 
meteen het dikste sinds tijden, 48 pagina’s. Ook dit jaar wil ik  weer een woord 
van dank richten aan  mederedacteur Rob van Dijk. Rob is al weer acht jaar 
aan boord van de KNNV afdeling Amsterdam en weet altijd een mooie opmaak 
te verzorgen en tovert prachtige afbeeldingen uit de hoed. Blaadje is inmiddels 
een goed geoliede machine. Dat heeft ook te maken met vaste leveranciers van 
verslagen van  excursies, zoals Frans van der Feen met foto’s van vrouw Loes en 
steeds meer ook Willem Jan Wertwijn, die zich meer en meer op het beschrijven 
van de natuur stort. Niet te vergeten een woord van dank voor de kernachtige
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BALANS 31 december 2015 
ACTIVA  31 DECEMBER 2015 
Voorraden 
Boekenbon € 20,00
Tuinieren voor (wilde) dieren € 20,00
Liquide middelen 
Boekenpot 2e hands € 88,45
Kas (kleine potje)     per 31-12-2015 € 193,90
Betaalrekening ING per 31-12-2014 € 716,66
Spaarrekening ING per 31-12-2014 € 14.579,74

  
PASSIVA 31 DECEMBER 2015 € 0,00 
contributies 2016 € 162,50 

TOTAAL VERMOGEN  € 15.456,25 
TOTAAL  € 15.618,75 € 15.618,75 
 

beschrijvingen van het excursieprogramma van de hand van Hein Koningen en 
Geert Timmermans. 
Een woord van dank ook aan het Bestuur, dit jaar uitgebreid met Christiane 
Baetke, die behalve de laatste,  ad interim, gezorgd hebben voor de zakelijke en 
bestuurlijke kant van het verhaal. Chapeau Christiane, Paul, Jan en Arend!
Op naar het Jaar van de Aap, de zesendertigste jaargang van ons verenigings-
blad! 

Namens de Redactie, Tobias Woldendorp

Van de penningmeester
Ten behoeve van de algemene ledenvergadering  12 maart a.s. volgen hierbij de 
jaarcijfers van de vereniging met een korte toelichting.
Het jaar 2015 is voor de vereniging afgesloten met een positief saldo. 

De contributie is door een aantal leden zeer genereus aangevuld met een gift, 
waarvoor bij deze hartelijk dank.
Bij de contributie-inning hebben we te maken met een ”harmonica-effect”. Omdat 
het tempo van de contributiebetaling ieder jaar anders is, is ook het contributiebe-
drag ieder jaar anders. Het afgelopen jaar was dit gunstig. In de begroting van 
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2016 is daar rekening mee gehouden.
Ook was het lage aantal royementen wegens niet-betaling het afgelopen jaar 
gunstig  .
De busexcursies zijn gunstig uitgevallen (ook inhoudelijk waren ze zeer ge-
slaagd!), omdat de brandstofkosten en de consumpties erg meevielen. Daarom 
konden wij het geld  van de deelnemers, die op het laatste moment  door omstan-
digheden verhinderd waren,  terugstorten.
De boekenpot werd goed gevuld. Nu we dit jaar een nieuwe start maken en eerst 
boeken in ontvangst moeten nemen, zal dit bedrag  dit jaar lager zijn.
De afdracht aan het Landelijk Bureau viel wat hoger uit. De afdracht is geïndi-
ceerd, dus zal dit jaar weer hoger zijn. 
De drukkosten Blaadje bleven binnen de verwachting.  De portokosten waren 
wat lager door een kleinere oplage.
De werkgroepen gaven minder uit en onze nieuwe werkgroep Spoorzicht zorgde 
voor extra inkomsten.
De administratiekosten stegen door hogere tarieven van de bank, postzegels en 
een extra mailing voor het versturen van herinneringsnota ’s.
De overige posten verschilden niet veel van de begroting.
De afwezige posten – huisvesting  en inzet leden – dienen wel uitdrukkelijk 
vermeld te worden.
Het kan niet voldoende benadrukt worden, dat wij om niet gebruik kunnen maken 
van de faciliteiten van De Nieuwe Ooster.  Ook deze keer onze hartelijke dank.
Een aantal vrijwilligers, waaronder de excursieleiders  “weigeren” declaraties in te 
dienen voor de door hun gemaakte kosten ten behoeve van onze vereniging. Ook 
aan hun onze hartelijke dank.
Als laatste de contributieinning dit jaar.
Ongeveer 100 leden hebben de contributie inmiddels voldaan.  We houden graag 
vast aan ons systeem van overmaking door overschrijving/telebankieren/perio-
dieke machtiging door de leden zelf. Dit is kostenneutraal. 
Dus denk aan het overmaken van de contributie, liefst met vermelding van het 
lidnummer dat op het adresetiket staat. De contributiegegevens staan aan de bin-
nenkant van de voor- en achterkaft van BLAADJE.

Paul van Deursen
penningmeester a.i.
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INKOMSTEN 2015 omschrijving subtotaal inkomsten Begroot 2015
Begroot 

2016
Zakelijke spaarrekening rente € 75,75 € 70,00 € 70,00
Contributie + giften contributie € 9.305,75   € 8.750,00 € 8.000,00
Contributie + giften extra € 612,50   € 250,00 € 250,00
Blaadjesleden € 90,00     

subtotaal € 10.008,25 € 10.008,25   
Boekenpot € 230,00 € 150,00 € 100,00

Lezingen en cursussen (thee en 
koffie) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Busexcursies € 2.031,90 € 2.500,00 € 2.000,00
Vriendenloterij € 80,50 € 60,00 € 60,00
Werkgroep Spoorzicht € 175,00 € 0,00 € 50,00

TOTAAL € 12.601,40 € 11.780,00 € 10.530,00
Zakelijke spaarrekening opname € 5.500,00   

EINDTOTAAL € 18.101,40 

UITGAVEN 2015    uitgaven  Begroot 2015
Begroot 

2016
Afdracht hoofdbestuur    € 5.879,75 € 5.600,00 € 5.900,00
Blaadje, drukkosten    € 1.245,25 € 1.200,00 € 1.250,00
Blaadje, porto    € 817,22 € 900,00 € 900,00
Busexcursies incl. Abonn. Groengrijs 
ad € 600,00    € 1.299,15 € 2.500,00 € 2.000,00

Lezingen en cursussen (zaalhuur, 
honorarium, consumpties etc.)    € 165,29 € 200,00 € 200,00

Werkgroepen incl. onderling overleg 
en actieve ledenbijeenkomst    € 317,05 € 400,00 € 400,00
Bestuurskosten (representatie)    € 189,90 € 150,00 € 200,00
Boeken    € 25,00 € 50,00 € 50,00
Administratiekosten (bank, 
postzegels etc.)    € 385,40 € 250,00 € 380,00
Apparatuur aanschaf (Werkgroep 
Spoorzicht)     € 162,55 € 100,00

€ 500,00 
beamer

Bijdrage andere ver.    € 25,00 € 25,00 € 25,00
Afschrijvingskosten activa    € 0,00 € 0,00 € 0,00
Transport lidmaatschap 2016    € 162,50  
Teruggestort teveel betaald 
lidmaatschap    € 45,00  

TOTAAL € 10.719,06 € 11.375,00
 € 

11.805,00
Zakelijke spaarrekening    € 6.350,00  

Voordelig SALDO    € 1.032,34 
EINDTOTAAL € 18.101,40 

Voorlopige jaarrekening 2015
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Van de Ledenadministratie
Aan het begin van dit jaar telt onze vereniging  292 leden, vijf minder dan begin 
2015. Gezien de krimp van de verenigingen in Nederland in het algemeen valt dit 
nog enigszins mee. 
Marga Schollaardt heeft zich aangemeld als nieuw lid en wij wensen haar bij deze 
nogmaals van harte welkom.
Willen wij een stabiele toekomst tegemoet gaan, dan zullen wij toch harder 
moeten proberen om nieuwe leden te werven. Op dit moment ontbreekt het aan 
vrouw/mankracht om speciaal met dit onderwerp bezig te zijn. Dus ook hier een 
oproep aan onze leden om zich te melden om mee te helpen om onze toekomst 
als eerbiedwaardige oude vereniging veilig te stellen. Bel, mail of schrijf naar:

Paul van Deursen
Penningmeester a.i. KNNV-Amsterdam
penningmeester@amsterdam.knnv.nl
Nieuwsbrief/Ledenadministratie KNNV-Amsterdam
Wittenburgerkade 74
1018 LK Amsterdam
ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl
020 6855047

Jaarverslag paddenstoelenwerkgroep
De paddenstoelenwerkgroep bestaat in 2015 net als vorig jaar uit tien leden. Maar 
meestal komen maar een vijf- of zestal mensen, eigenlijk zijn wij nooit voltallig. 
Wij hielden ook een zomer  en winterpauze. De opkomst was, wellicht omdat het 
een slecht paddenstoelenjaar was, wisselend.
De werkgroep kwam 2015 weer eens per twee weken in de kantine van de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats bij elkaar. Wij hebben ruimschoots microscopen in 
de kast, zo kan ieder lid, ook al heeft hij geen eigen microscoop, er van eentje 
gebruik maken op de werkavonden voor de determinatie van paddenstoelenmate-
riaal. Wij genieten van het grote aantal goede paddenstoelenboeken.
2015 was bijzonder droog en hierdoor een matig paddenstoelenjaar. De lente was 
gortdroog. Veel lentesoorten lieten het hierdoor helemaal afweten. De morieljes-
excursie kon  bij gebrek aan paddenstoelen inclusief morieljes niet doorgaan. 
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Vaaggegordelde gordijnzwam - Cortinarius anomalus

De twee excursies in de herfst gingen wel door. De excursie in het verlengde 
van de Brettenzone richting Westerpark op een smalle strook tussen Haarlem 
mervaart en de sloot blonk voor de toen overal heersende droogte toch nog uit 
door veel paddenstoelen, veelal mycorrhiza soorten, die met de daar groeiende 
berken, elzen, eiken en wilgen symbiotisch groeien.
Een behoorlijke tegenvaller was de excursie op de Radioweg, waar van ik juist 
veel verwacht had. Het maaibeheer was blijkbaar niet zo goed uitgevoerd dat jaar, 
in elk geval stond het gras behoorlijk hoog en kon je hierdoor bijna geen padden-
stoelen ontdekken als ze er al stonden. Bovendien was het druilerig weer en viel 
de opkomst behoorlijk tegen doordat ik op moest boxen met de op dezelfde dag 
plaatsvindende NMV-excursie op het landgoed Nijenrode.
Traditiegetrouw hebben wij het paddenstoelenjaar weer feestelijk afgesloten. Ik 
had in de loop van 2015 paddenstoelendia’s van Nico Schonewille gescand en 
deze gebruikt voor een PowerPoint presentatie in de vorm van raadsels. Cor 
Ooms liet ons foto’s van paddenstoelen zien die in zijn tuin groeien. De inwendige 
mens werd versterkt met wat lekkere natjes en droogjes. Een gezellige, goed 
bezochte afsluiting van het paddenstoelenjaar.

Christiane Baethcke
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Jaarverslag Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen
In 2015 zijn door de werkgroep verschillende daginventarisaties georganiseerd 
c.q. bijgewoond. De daginventarisaties waren in Westelijk Havengebied, Diemer-
bos, Haarlem en Spaarnwoude. Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer 
aandacht gegeven aan het zaklampvissen. Nachtexcursies zijn onder andere 
georganiseerd naar het Noordzeekanaal, Ringvaart Haarlemmermeerpolder, 
Weespertrekvaart, Sonthaven. De excursie kamsalamanders naar Einde Gooi 
(11 april) met zestien deelnemers was zeer succesvol. Naast kamsalamanders 
werden er alpenwatersalamanders en heel veel kleine watersalamanders gezien. 
Verder is op zaterdag 16 mei de Volgermeer geïnventariseerd met schepnetten 
(14 deelnemers) en was het weekend 14-16 augustus met 35 deelnemers in Oud-
Valkenveen ondanks het matige weer zeer geslaagd. Leuke soorten waren hier; 
levendbarende hagedis, kleine en grote modderkruiper maar ook soorten als das, 
vos en ree, verschillende soorten vleermuizen en muizen en nachtvlinders

Grote modderkruiper gevangen in de Eempolder (foto Vince Ronde)

Jaarverslag Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen 

In 2015 zijn door de werkgroep verschillende daginventarisaties georganiseerd c.q. bijgewoond. De 
daginventarisaties waren in Westelijk Havengebied, Diemerbos, Haarlem en Spaarnwoude. Net als 
voorgaande jaren is er ook dit jaar weer aandacht gegeven aan het zaklampvissen. Nachtexcursies zijn 
onder andere georganiseerd naar het Noordzeekanaal, Ringvaart Haarlemmermeerpolder, 
Weespertrekvaart, Sonthaven. De excursie kamsalamanders naar Einde Gooi (11 april) met zestien 
deelnemers was zeer succesvol. Naast kamsalamanders werden er alpenwatersalamanders en heel veel 
kleine watersalamanders gezien. Verder is op zaterdag 16 mei de Volgermeer geïnventariseerd met 
schepnetten (14 deelnemers) en was het weekend 14-16 augustus met 35 deelnemers in Oud-
Valkenveen ondanks het matige weer zeer geslaagd. Leuke soorten waren hier; levendbarende hagedis, 
kleine en grote modderkruiper maar ook soorten als das, vos en ree, verschillende soorten vleermuizen 
en muizen en nachtvlinders werden gezien. De vis-vaarexcursie in samenwerking met 
Natuurmonumenten naar de Botshol (12 september) met 17 deelnemers was interessant. Heikikker en 
ringslang waren hier de toppers. Maar ook de moerassprinkhaan was een leuke bijvangst. 
Op verschillende locaties zijn beschermde soorten als grote – en kleine modderkruiper, bittervoorn, 
kroeskarper, rivierdonderpad, zandhagedis, levendbarende hagedis en ringslang gezien. Alle 
inventarisatiegegevens van 2015 zijn via Telmee.nl doorgegeven.  
Van alle verschillende activiteiten zijn verslagen gemaakt. Deze verslagen en beelden zijn te downloaden 
via: http://www.ravon.nl/Forum/tabid/67/aff/34/Default.aspx 
In 2016 worden er verschillende excursies georganiseerd: onder andere op 23 april, zandhagedissen 
zoeken in de duinen bij Schoorl, waar in 2009 en 2010 stukken zijn afgebrand. Het thema: is 5 jaar later 
het gebied al weer gekoloniseerd? We gaan bij mooi weer op zoek naar de zandhagedis en bij slecht 
weer op zoek naar amfibieën. 

Geert Timmermans 

Grote modderkruiper gevangen in de Eempolder (foto Vince Ronde). 

 

Bekijken van de vangsten Volgermeerpolder (foto Edo Goverse) 

Bekijken van de vangsten Volgermeerpolder (foto Edo Goverse)
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UITNODIGING algemene ledenvergadering 
Het bestuur nodigt hierbij alle leden van de afdeling Amsterdam uit voor de alge-
mene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op ZATERDAG 12 MAART 2016, 
AANVANG OM 19.30 UUR, zaal open vanaf 19.00 uur 
Adres: kantine van Gedenkpark De Nieuwe Ooster (DNO), Rozenburglaan 5-7. 
Men kan gratis parkeren. De locatie is bereikbaar met tram 9 en bus 41. Wilt u 
tussen 19.00 en 19.25 uur arriveren? Om 19.25 wordt het hek gesloten. Koffie en 
thee zijn gratis. 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter. Terugblik op 2015
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2015 en 10   
 oktober2015.
4. Bespreking diverse jaarverslagen over 2015 (gepubliceerd in Blaadje   
 2016-1) 
5. Resultatenrekening 2015 en de begroting over 2016 (gepubliceerd in   
 Blaadje 2016-1) met toelichting van de penningmeester en verslag van   
 de kascommissie over 2015.

werden gezien. De vis-vaarexcursie in samenwerking met Natuurmonumenten 
naar de Botshol (12 september) met 17 deelnemers was interessant. Heikikker en 
ringslang waren hier de toppers. Maar ook de moerassprinkhaan was een leuke 
bijvangst. 
Op verschillende locaties zijn beschermde soorten als grote – en kleine modder-
kruiper, bittervoorn, kroeskarper, rivierdonderpad, zandhagedis, levendbarende 
hagedis en ringslang gezien. Alle inventarisatiegegevens van 2015 zijn via Tel-
mee.nl doorgegeven. 
Van alle verschillende activiteiten zijn verslagen gemaakt. Deze verslagen en 
beelden zijn te downloaden via: http://www.ravon.nl/Forum/tabid/67/aff/34/Default.
aspx
In 2016 worden er verschillende excursies georganiseerd: onder andere op 23 
april, zandhagedissen zoeken in de duinen bij Schoorl, waar in 2009 en 2010 
stukken zijn afgebrand. Het thema: is 5 jaar later het gebied al weer gekoloni-
seerd? We gaan bij mooi weer op zoek naar de zandhagedis en bij slecht weer op 
zoek naar amfibieën.

Geert Timmermans
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6. Verkiezing kascommissie: rooster van aan- en aftreden van de leden van  
 de kascommissie naar de situatie op januari 2016
Naam    Aangetreden  Af te treden
Rolf van Arendonk  10-03-2012  10-03-2018
Henny Vriens   09-03-2013  09-03-2016 Beschikbaar  
       voor tweede termijn
Finette van der Heide  08-03-2014  08-03-2017

7. Verkiezing van het Bestuur, rooster van aan- en aftreden van de be-  
 stuursleden naar de situatie van januari 2016
Naam   Status   Aangetreden Af te treden
Timmer, Jan  Voorzitter a.i.  08-03-2014 07-03-2017
Wakker, Arend  Secretaris a.i.  08-03-2014 07-03-2017
Deursen, Paul van Penningmeester a.i. 09-03-2013 08-03-2016
Christiane Baethcke Lid   02-10-2015 02-10-2018
Statutair treedt Paul van Deursen af als penningmeester a.i.
Hij stelt zich verkiesbaar voor een tweede termijn van drie jaar.
Arend Wakker ziet zich genoodzaakt om zijn bezigheden voor het bestuur te be
perken: hierbij het DRINGENDE verzoek zich kandidaat te stellen voor de functie 
van secretaris!!
8. Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaar  
 digde voor de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV van voor  
 jaar 2016.
9. Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaar  
 digde voor de Beleidsraad in het najaar van 2016 en het voorjaar   
 van 2017
10. Contributie en afdracht aan het Landelijk Bureau van de KNNV.
11. Rondzending Ledenbestand.
12. Voorstel van het Bestuur aan de ledenvergadering.
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 

U kunt tot een week voor de vergadering schriftelijk agendapunten toevoe-
gen. Tijdens de vergadering kan dat ook, tenzij minstens een kwart van de 
stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.  
Na de vergadering wordt de traditie Leden voor Leden voortgezet met de film 
Amsterdam Wildlife van de makers Martin Melchers & Merel Westrik.  Alleen deze 
film is al een “must” om de Algemene Ledenvergadering te bezoeken!
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Excursie- en lezingenprogramma KNNV- afdeling 
Amsterdam 1e kwartaal 2016 en 2e kwartaal 2016
LET OP:
De KNNV-lezingen en vergaderingen vinden plaats in de kantine van de Groen-
voorziening van Gedenkpark (begraafplaats) De Nieuwe Ooster (DNO), 
Ingang Rozenburglaan  5, 1097 GA Amsterdam (dus geen Kruislaan!)
Vanaf de ingang Rozenlaan (achter het hek kan worden geparkeerd) is het ca. 5 
minuten lopen naar de kantine.
Vanaf halte Kruislaan/Middenweg tram 9 en bus 15 is het 10-15 minuten lopen.
Vanaf halte Zaaiersweg bus 41 is het 5-7 minuten lopen.
Wij mogen ’s avonds van ca. 19.30 uur tot 22.30 uur van deze ruimte gebruik 
maken voor lezingen en vergaderingen. Tussen 19.30 en 20.00 uur is het hek 
geopend, tenzij anders bij de beschrijving van de lezingen is aangegeven. 
Om 20.00 uur wordt het toegangshek van DNO gesloten!

Openbaar vervoer: dienstregelingen veranderen per seizoen! Ga tijdig van huis, 
er kan 10 minuten verschil in de vertrektijd zitten. In het weekend verandert het 
nummer van de bus hier en daar, kijk even op de bushalte hoe het in elkaar zit.
Bij twijfel: bel het openbaar vervoer (0900 9292, € 0.70 per minuut), internet: 
www.9292ov.nl
Alle excursies, lezingen, cursussen, verslagen, foto’s en de waarnemingen staan 
ook op de website van de afdeling, internet: www.knnv.nl/amsterdam 
Afkortingen opstappunten:
AS Amstelstation, CS is Amsterdam-Centraal Station, DD is station Duivendrecht, 
SD is Amsterdam-Sloterdijk, WTC is station WTC, parkeerterrein ABN/AMRO.
Hoe bent u verzekerd?
Van verschillende zijden is ons gevraagd of je tijdens een KNNV-activiteit, zoals 
een excursie, verzekerd bent. Wij hebben dat nagevraagd bij het hoofdbestuur. 
Daarop kregen wij een uitgebreid antwoord. De essentie zullen we hieronder 
weergeven.
Landelijk heeft de KNNV een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) 
afgesloten. Deze geldt alleen voor KNNV-leden tijdens KNNV-activiteiten. Dona-
teurs en introducés zijn dus niet verzekerd. Ook de reis van huis naar de KNNV-
activiteit en terug is niet verzekerd. Het is dus van belang zelf voor een goede 
WA- verzekering te zorgen. De KNNV-verzekering is vooral een vangnet, voor als 
de eigen verzekering ontbreekt, of niet toereikend is.
Klaas Kaag, KNNV afd. Den Helder, overgenomen uit Op de Kop 2005, nr. 3.
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Zaterdag 6 februari 2016 Vogelexcursie zee- en kustvogels naar de Zuidpier 
van IJmuiden o.l.v. Evert Pellenkroft.
NB: bus 82 naar IJmuiden rijdt per 1.1.2016 niet meer van busstation Elands-
gracht (= v/h Marnixstraat) naar station Sloterdijk. Begin- en eindpunt van deze 
lijn zijn sedert dien station Sloterdijk Amsterdam.
Dus voor de excursie van 6 februari 2016: bus 82 Connexxion van Station Slo-
terdijk, A’dam 9.37 uur naar IJmuiden. Uitstappen: eindhalte = IJmuiden aan Zee 
10.19 uur – hier verzamelen we.

Het is een dagexcursie, bij echt winterweer laarzen en poolkleding mee. In geval 
van twijfel met het weer (pak sneeuw, ijzel, e.d.) kan de excursieleider besluiten 
de excursie niet te laten doorgaan. In dat geval moeten deelnemers de excur-
sieleider de avond voor de excursiedatum bellen (tussen 18-20 uur), tel. 020-
6279257, om zich te informeren.
Het gebied tussen de pieren van IJmuiden is een bijzonder vogelgebied. Vooral 
in de winter kunnen we de bijzondere soorten treffen in het bijzonder wanneer 
in Noord-Europa streng wintgerweer heerst dat gepaard gaat met stormen, liefst 
zeer zware uit het noord-westen, worden vogelsoorten uit deze streken, die we 
gewoonlijk weinig tot zelden aan onze kust te zien krijgen, hierheen geblazen. Als 
het bij ons dan ook flink wintert, vinden ze tussen de pieren luwtw en een goed 
heenkomen. En hebben wij de gelegenheid ons te laten verrassen! 

Zaterdag 13 februari 2016 lezing: de gierzwaluw door Gert de Jong & Koen 
Wonders. Plaats: Kantine DNO, aanvang 20.00 uur.
In februari zijn de gierzwaluwen nog in Afrika. Rond Koningsdag zijn ze bij ons 
weer te zien en te horen. Gert de Jong en Koen Wonders nemen u tijdens deze 
lezing graag mee naar de wondere wereld van de gierzwaluw. Zij zullen u ver-
tellen over hun winterverblijf in Afrika, de trek naar Nederland (Amsterdam), de 
gevaren onderweg en eenmaal in Amsterdam aangekomen over hun gedrag; hun 
partner opwachten, het oude nest zoeken en schoonmaken, eieren leggen en 
broedgedrag, voedsel zoeken en weer vertrekken naar Afrika. Maar ook over hun 
onderzoek (start 2013) in opdracht van de gemeente waar er in Amsterdam door 
de gierzwaluw wordt gebroed.

Zaterdag 5 maart 2016 Fietsexcursie Amstelland o.l.v. Finette van der Heide. 
Start 13.30 uur bij café Vrijdag op de hoek Vrijheidslaan en de Amsteldijk en daar 
eindigen we ook weer. We fietsen een route van ruim 25 km rond de Amstel. Er is 
nog geen blad aan de bomen, dus we kunnen het landschap goed (door)zien. 
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We fietsen door de Middelpolder, via Elsenhove en Ouderkerk naar het Landje 
van Geijsel dat op 5 maart ruim twee weken plas-dras staat en waar misschien 
al grutto’s zijn. Dan langs de Ouderkerkerplas met zijn smienten naar de Duiven-
drechtse Polder, waar we nog doorheen mogen fietsen omdat het weidevogelsei-
zoen nog net niet gestart is. Langs de stille oostkant van de Amstel weer terug.

Dinsdag 8 maart 2016 FLORON avond o.l.v. Peter Wetzels Plaats: Kantine 
DNO, aanvang 20.00 uur. 
Het is een goede traditie dat het nieuwe botanische jaar geopend wordt met een 
avond voor Floron en de KNNV. We gaan het hebben over de resultaten van 2015 
en dat is vooral het project ‘Het nieuwe strepen’. Het tweede onderwerp zijn de 
nieuwe plannen voor 2016. Naast het strepen voor Floron willen we een aantal 
plantenexcursies doen. De volgende excursies worden voorgesteld: een inven-
tarisatie de Amstelveense Poel (hok 117-479) begin juni; een inventarisatie van 
het Stenen Hoofd (waarschijnlijk eerste weekeinde van juli; hok 121-489): een 
zeggen-excursie naar de Kromme Mijdrecht of de Haeck bij Nieuwkoopse Plas-
sen. Verder een streepexcursie in Beverwijk (Wijkeroogpark 105-499), Almere-
Poort (Olympiakwartier-Oost 139-483 een wijk in aanbouw), in Weesp (Noord 
130-480 met industrieterrein en woonbuurten) en Schellingwoude (126-488 een 
oud dijkdorp met veenweide en volkstuinen). Afhankelijk van de voorstellen en 
van de belangstelling zullen we de excursies inplannen. 
De avond wordt afgesloten met een presentatie van Ton Denters over de bijzon-
dere vondsten uit 2015.
Streeplijsten en de A3-hokkaarten zullen aanwezig zijn.

Zaterdag 12 maart 2016 Algemene ledenvergadering in de Kantine de DNO. 
Aanvang 19.30 uur. Voor de agenda zie elders in Blaadje 2016-1.
Na de pauze in het kader Leden voor Leden wordt de film Amsterdam Widlife van 
de makers Martin Melchers en Merel Westrik getoond. 
Deze film over natuur in Groot Amsterdam beleefde 27 september 2016 een 
grootse première in het Tuschinski-theater in Amsterdam. Hij laat op bescheiden 
spectaculaire en humorvolle wijze een aantal bijzondere dieren, planten en details 
van het stadslandschap Amsterdam zien. Er gaat heel wat natuurkennis, natuur-
ervaring en zelf verzamelde natuurgegevens in schuil. Werkelijk uniek, niet alleen 
voor ons land maar ook voor andere grote steden van Europa. Hiermee vervult de 
film een pionierfunctie.
En dan te bedenken dat deze film met zeer bescheiden middelen, zowel tech-
nisch als financieel, tot stand is gekomen.
Warm aanbevolen – komt dat zien, komt dat zien!
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Zaterdag 26 maart 2016 Stinsenplantenexcursie Haarlemmer Hout e.o. te Haar-
lem o.l.v. Ria Simon
De Haarlemmer Hout en omgeving is een gebied rijk aan stinsenplanten. We kijken in 
het bijzonder naar geelsterren (bos- en weidegeelster) en mooi oud geboomte.
NB: in tegenstelling tot buslijn 82 blijft bus 80 wel rijden vanaf begin- en eindpunt op 
busstation Elandsgracht (= v/h/ Marnixstraat), via station Sloterdijk naar Haarlen en 
Zandvoort. Voor de excursie van 26 maart 2016: bus 80 Connexxion (ri Zandvoort) 
9.56 uur busstation Elandsgracht, uitstappen halte Tempeliersstraat, Haarlem (10.31 
uur) waar overgestapt wordt op bus 50 Arriva (ri Leiden) 10.42 uur.

Zaterdag 2 april 2016 Stinsenplantenexcursie naar de buitenplaats Ipenrode te 
Heemstede o.l.v. Ria Simon en Hein Koningen
NB Ipenrode is niet vrij toegankelijk, daarom en mede i.v.m. beperkt aantal deelnemers 
(max. 20 pers.) is aanmelden vooraf verplicht : t/m 31 maart 2016 bij Hein Koningen 
020.6455625.
OV: bus 80 (ri Zandvoort) van busstation Elandsgracht, Amsterdam 9.56 uur (zie wat 
geschreven staat over deze lijn bij de excursie van 6 februari 2016 hierboven). In 
Haarlem uitstappen halte Tempelierstraat (10.31 uur), hier stappen we 10.42 uur over 
op bus 50 Arriva (ri Leiden). Uitstappen halte van Merlenlaan, Heemstede plm. 10.50 
uur – waar we om deze tijd verzamelen bij de bushalte.

Ipenrode aan de Herenweg te Heemstede is een historische buitenplaats uit de 17e 
eeuw. Dit rijksmonument wordt bewoond door de heer en mevrouw P. v.d. Bos. Zij zijn 
zo vriendelijk ons toestemming te geven er rond te kijken naar stinsenplanten. De 
buitenplaats is gelegen tussen de Herenweg en de Leidsevaart, naast de buitenplaat-
sen Hartekamp en Boekenrode. Achter en ter weerszijden van het Huis liggen het 
parkbos met vijvers en lanenstructuur, de voormalige moestuin en boomgaard, dienst-
woningen en koetshuis. De aanleg, begonnen in 1760, is later verlandschappelijkt, in 
landschapsstijl.
Het is een echt stinsenplantenmilieu, we weten niet precies welke soorten stinsen-
planten er groeien en bloeien en zijn dus erg benieuwd.

Donderdag 7 april 2016 Stinsenplantenexcursie naar het Dr. Jac.P. Thijssepark te 
Amstelveen o.l.v. Ria Simon
OV bus connexxion 170 en 172 vanaf Amsterdam CS, uitstappen halte Graaf Floris-
laan in Amstelveen. Vandaar is het ongeveer 12 minuten lopen naar het verzamelpunt
hoek Prins Bernhardlaan/Amsterdamseweg te Amstelveen, waar we om 10.30 uur 
bijeen komen.
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In het Thijssepark groeien vele soorten stinsenplanten, dus als u wilt kennisma-
ken met u nog niet bekende soorten: ga mee!

Zaterdag 9 april 2016 Vroege vogel excursie op de fiets o.l.v. Tobias Wolden-
dorp
Net als vorig jaar verzamelen we om 05.30 uur in het Diemerpark, bij de afrit 
van de Nesciobrug (IJburgzijde) over het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is net als 
voorgaande jaren een fietsexcursie met diverse afstapmomenten om te luisteren 
naar de Blauwborst (zeker), Rietzanger en Nachtegaal (waarschijnlijk, zeker nu 
de opwarming van de aarde doorzet) en mogelijk  later bij daglicht pleisterende 
beflijsters te spotten. We doen ook de Diemer Vijfhoek aan (Appelvinken en Grote 
Zilverreigers kunnen zomaar in beeld komen).
Aanmelden niet nodig; wel handig voor laatkomers: 06.52143646

Zaterdag 16 april 2016 Busexcursie stinsenplanten Walcheren, de vroegere 
Tuin van Zeeland, o.l.v. Hein Koningen
Vorige keren bezochten we met de bus plekken met stinsenplanten in Friesland 
en Groningen. Dit voorjaar gaan we naar de provincie Zeeland.
Programma (tijden bij benadering) :
-10.30 uur aankomst in Vrouwenpolder waar we koffie enz. drinken in restaurant 
De Pelgrim
-11.15 uur wandeling langs de leizijde van De Manteling (houtbeplanting tegen de 
zeewind) waarin enkele buitenplaatsen liggen (niet toegankelijk)
-12.30 uur bezoek aan het park bij kasteel Westhove (nu jeugdherberg)
-De zelf meegenomen lunch genieten we tijdens ons wandelend bezoeken van 
het park van Westhove
-14.00 uur bezoek buitenplaats Welgelegen te Serooskerk
-15.15 uur thee drinken in restaurant De Pelgrim, Vrouwenpolder
-16.00 uur bezoek park van kasteel Ter Hooge, tussen Middelburg en Koudekerke
-18.00 uur pannenkoeken eten in restaurant De Pelgrim, Vrouwenpolder
-19.30 uur vertrek naar Amsterdam
-21.30 uur terug in Amsterdam

Opstappen en vertrek (deze tijden zijn precies !) :
-07.45 uur station Amsterdam-Zuid/WTC, op de Strawinskylaan waar de stads-
bussen stoppen/staan,
-08.00 uur bij station Sloterdijk, Hanedastraat 2, tegenover Crystal Tower.
Zorg dat u er op tijd bent (in noodgeval kunt u bellen 06.10672668).
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De kosten zijn € 35,- en voor niet-leden introducés € 40,00.
Aanmelden voor deelname bij Lida den Ouden, tel. 020.6412761 / email 
lida.denouden@hetnet.nl
De aanmelding is pas definitief na ontvangst van de deelneemprijs: over te maken 
op ING-rekening IBAN No: NL91 INGB 0003506096, t.n.v. KNNV-A’dam, onder 
vermelding van busexcursie 16-04-2016.

Walcheren en stinsenplanten
Stinsenplanten zijn siergewassen vanouds voorkomend in historische tuinen, 
parken en plantsoenen, dus als onderdeel van door mensen aangelegd siergroen. 
Na extensivering van het onderhoud ervan in de loop der tijden verwilderden vele 
van deze gewassen. Een aantal soorten burgerden in en worden nu tot de wilde 
flora van ons land gerekend. In streken met voedselrijke(re) en humeuze bodems 
kunnen we ze nog aantreffen. Een daarvan is Walcheren, Zeeland.
Voorheen -18e, 19e en begin 20e eeuw- waren op het voormalige eiland Walche-
ren fraaie tuinen en parken te vinden bij buitenplaatsen, herenboerderijen, kaste-
len e.d. – in de hoogtijdagen tussen de 150 en 200- waar stinsenplanten vanouds 
groeiden. Bovendien was Walcheren gezegend met een fraai en kleinschalig 
landschap met veel bomen en struiken, ontstaan in een eeuwenlang samenspel 
tussen natuur en mens.Walcheren werd daarom destijds de Tuin van Zeeland 
genoemd.
Daarin is sinds de Tweede Wereldoorlog veel veranderd. Ten gevolge van oor-
logshandelingen heeft Walcheren 1 ½ jaar onder (zee)water gestaan, waarbij veel 
groeiplaatsen van stinsenplanten zijn verdwenen. Heel Zeeland is vooral sinds 
1950er jaren sterk ontsloten, waarbij ook over Walcheren de ruilverkaveling voor 
de landbouw is gegaan.
Door dit alles heeft het een andere sfeer gekregen. Mede ook daardoor is het niet 
meer zo’n rijk stinsenplantengebied als onze noordelijke provincies.
Toch is er nog best veel overgebleven dat de moeite van het bezoeken waard is, 
nog steeds met een typisch eigen, Walcherse sfeer. Deze willen we zoeken en 
bekijken.
De karakteristieke stinsenplant voor Walcheren is de stengelloze sleutelbloem, 
in het Walchers dialect bakkruut geheten. Kenmerkend zijn de ´mis´kleuren in de 
bloemen, nergens zo talrijk te zien als hier.

Zondag 17 april 2016 Reptielen excursie/inventarisatie Castricum o.l.v. Kees 
Dekker, Edo Goverse & Geert Timmermans
Inventarisatie-excursie naar de duinen bij Schoorl, waar in 2009 en 2010 grote 
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stukken duin zijn afgebrand. Thema: 5 jaar later! Is het gebied al weer gekoloni-
seerd? We gaan bij mooi weer op zoek naar de zandhagedis en bij slecht weer 
op zoek naar amfibieën (en vissen). In verband met de maximale groepsgrootte 
(20 personen) is het aanmelden verplicht. Dat kan door een mail te sturen naar 
Geert Timmermans (harmat4@xs4all.nl) . We verzamelen om 10.30 uur op de 
parkeerplaats Buitencentrum Schoorlse Duinen (http://www.staatsbosbeheer.nl/
natuurgebieden/schoorlse-duinen/buitencentrum). De excursie duurt tot maximaal 
14.30 uur.

Zondag 1 mei Streepexcursie Hilverbeek en Land en Bosch 
Dit zijn twee van ‘s Gravelandse buitenplaatsen (kmhok 137-472) gelegen op 
de rand van zand en veen met weilanden en oude parkbossen in de Engelse 
landschapsstijl. In de laatste twee decennia van de vorige eeuw zijn er meer dan 
vierhonderd soorten gevonden. In deze eeuw is maar een tiende daarvan gemeld. 
Het is hoog tijd om dit fraai stukje Gooi eens goed te bekijken. We gaan met 
PlantsObs werken. De excursie zal naar verwachting vijf uur duren. 
Verzamelen om 10:30 uur bij de bushalte Kerklaan 9 in Kortenhoef coördinaten 
136,760 - 472,300. Bus 105 van station Hilversum vertrekt om 10:06 uur en doet 
er tien minuten over.
Informatie bij Peter Wetzels floronamsterdam@gmail.com

Zaterdag 7 mei 2016 Vogelfietsexcursie naar Diemerzeedijk, Vijfhoek, Baai 
van Ballast en KNSF o.l.v. Jan Timmer
We verzamelen om 7.00 uur bij de afrit van de Nesciobrug (IJburg zijde) over 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Via het Diemerpark brengen we een bezoek aan de 
Vijfhoek en vervolgens fietsen we over de dijk langs de Baai van Ballast naar Mui-
den. De excursie duurt tot eind van de ochtend/begin van de middag. Aanmelden 
gewenst: 06-10893577

Dinsdag 17 mei 2016 Nachtegalen en blauwborsten luisteren in de Bretten-
zone, fietsexcursie o.l.v. Evert Pellenkoft & Geert Timmermans 
Start 19.30 uur vanaf het Orlyplein (is voorplein) station Sloterdijk. Na het suc-
ces van vorig jaar ook dit jaar weer een nachtengalenexcursie. We fietsen door 
de Brettenzone en eindigen op station Sloterdijk. Onderweg luisteren we naar de 
nachtegaal, blauwborst en sprinkhaanzanger misschien horen we de rugstreep-
pad en veenmol. Nachtegalen zijn beroemd om hun mooie zang en in de Bret-
tenzone is dat prachtig te horen. De zang bestaat uit een serie herhaalde, losse 
tonen die worden afgewisseld met krachtige rollers en trillers. Speciaal op stille 
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avonden of nachten in het voorjaar is deze zang zeer indrukwekkend en soms tot 
op een kilometer afstand nog te horen.

Zondag 29 mei Streepexcursie om station Beverwijk
Een stadsexcursie met als altijd kans op bijzondere vondsten. In dit hok ligt 
vanzelfsprekend een spoorlijn. Verder ruige taluds naast de snelweg A22, een 
woonwijk en een stuk industrieterrein rondom een haven. In 1990 is dit hok voor 
het laatst geïnventariseerd. We gaan met PlantsObs werken. De excursie zal naar 
verwachting tot 16:00 uur duren. 
Verzamelen om 10:30 uur voor de fietsenstalling van het station. Coördinaten 
105.290 - 499.250
Informatie bij Peter Wetzels floronamsterdam@gmail.com

Vrijdag 3 juni 2016 Nachtvlinderonderzoek Geuzenbos o.l.v. Trees Keizer & 
Geert Timmermans.
In 2016 is de Nationale Nachtvlindernacht op 3, 4 en 5 juni. Deze datum valt sa-
men met de European Moth Night, een nachtvlindernacht die verspreid over heel 
Europa wordt gehouden. 
In dat kader organiseert KNNV, afdeling Amsterdam op vrijdag 3 juni 2016 een 
nachtvlindernacht in het Geuzenbos. Er worden lakens met felle lampen opgezet, 
bomen met lokstof gesmeerd etc..
De avond zal starten om 21.30 uur en eindigen rond 01.00 uur. In verband met 
de maximale groepsgrootte (20-25 personen) is het aanmelden verplicht. Dat kan 
door een mail (harmat4@xs4all.nl) te sturen naar Geert Timmermans. 
Meer informatie in Blaadje 2016-2.

Zaterdag 18 juni 2016  Algemene 18e inventarisatiedag
(meer info zie Blaadje 2016-2)

Vooraankondiging: excursies Kennemerstrand gebied 2016
Dit zeer bijzondere duingebied, min of meer onder de rook van Amsterdam en 
Haarlem, is vrij toegankelijk en een ware botanische schatkamer. Vele soorten 
die kenmerkend zijn voor natte duinvalleien, maar ook andere bijzondere soorten, 
groeien er. Zie ook voor achtergrondinformatie Blaadje 14-2 blz. 24 en 27. Voor 
tijdstippen, OV-tijden, etc. zie Blaadje 2016-2.
Omdat ze niet alle dezelfde bloeitijd hebben, gaan we er dit jaar drie maal op 
bezoek, namelijk: 
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• Zaterdag 11 juni 2016 
Excursie handekenskruiden: rietorchis en vleeskleurige orchis m.n. de ondersoort 
coccinea = steenrode orchis; verder vele andere soorten als moeraskartelblad, 
stippelzegge, geelhartje, parnassia, 
• Zaterdag 2 juli 2016 
Excursie groenknolorchis en honingorchis met moeraswespenorchisduizend, 
mogelijk met ook hondskruid; verder met duizendguldenkruiden, bitterling, zilt 
torkruid en
typische kustplanten: zeewolfsmelk, zeekool, zeebiet, zeelathyrus, zeevenkel e.a. 
• Zaterdag 20 augustus 2016 
Excursie duingentiaan: met dwergbloem, geelhartje, parnassia bloeiend in grote 
aantallen.  

Zaterdag 26 augustus 2016 Nacht van de Vleermuis (meer info in Blaadje 
2016-2.)
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KNNV, afdeling Amsterdam (26 januari 1901 …….heden)

De afdeling Amsterdam van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV) is de oudste veldbiologische vereniging van Nederland. 

De afdeling Amsterdam (www.knnv.nl/amsterdam) heeft als doelen: natuurbeleving, 
natuurstudie en natuurbescherming en heeft zes werkgroepen op het gebied van planten, 
paddestoelen, mossen, hydrobiologie, insecten, beerdiertjes en spinnen. Dat wil niet zeggen 
dat er geen belangstelling is voor zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels, bomen, heesters, 
slakken of vissen. Sommige leden beschikken over veel, andere over weinig kennis van de 
natuur. Allen zijn verenigd door hun nieuwsgierigheid en belangstelling voor de natuur.  

De afdeling organiseert verschillende activiteiten zoals lezingen, cursussen, inventarisaties, 
hele- of halve dagexcursies naar ‘groene’ gebieden in en om Amsterdam en busexcursies 
naar natuurgebieden in bijvoorbeeld Friesland of Limburg. 

Per jaar ontvangen de leden vierkeer ‘Blaadje’, het blad van de afdeling Amsterdam en 
zesmaal ‘Natura’, het landelijke KNNV-blad. De afdelingsleden kunnen gebruik maken van de 
faciliteiten van de landelijke KNNV (www.knnv.nl) zoals landelijke werkgroepen, mee doen 
aan natuurreizen en natuurkampen in binnen- en buitenland en hebben korting op de boeken 
van de KNNV-uitgeverij. 

IK MELD MIJ AAN ALS LID VAN DE KNNV, AFDELING AMSTERDAM 
lidmaatschap: lid / huisgenootlid (doorhalen wat niet van toepassing is) 
naam  m/v
geboortedatum  
adres  
postcode & woonplaats  
telefoonnummer
E-mail   

Voor het lidmaatschap betaalt u € 24,50 per jaar. Een Huisgenootlid betaalt € 8,25 per jaar. 
Voor de betaling van de contributie ontvangt u na de aanmelding een acceptgirokaart. Het 
lidmaatschap van de KNNV, afdeling Amsterdam houdt tevens het lidmaatschap in van de 
landelijke KNNV. U krijgt daardoor mede een abonnement op het blad Natura. 

datum:…………….. ………..handtekening:…………………………………… 

Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar:  O planten,  O paddestoelen 
O amfibieën/reptielen,  O mossen O insecten O hydrobiologie O spinnen  
O natuurbeschermingactiviteiten   O beerdiertjes  O vogels O vissen  

Opsturen naar: KNNV, Afdeling Amsterdam ledenadministratie 
Mia Verberne, Amstel 95 2-hg, 1018 EL AmsterdamU kunt natuurlijk ook lid worden via de website: www.knnv.nl/amsterdam/

Voor een lidmaatschap betaalt u €32,50 per jaar. Een Huisgenootlid betaalt  €12,50 per jaar. 
Jeugdlidmaatschap tot 26 jaar :  €17,50 per jaar. IBAN No: NL91 INGB 0003506096, t.n.v. 
KNNV-
Amsterdam

Het lidmaatschap van de KNNV, afdeling Amsterdam houdt tevens het lidmaatschap in van de 
landelijke KNNV. U krijgt daardoor mede een abonnement op het blad Natura.
datum .................................... handtekening ....................................
Opsturen aan: Paul van Deursen, Wittenburgerkade 74 1018 LK Amsterdam 020 6855047 

KNNV, afdeling Amsterdam (opgericht 26 januari 1901) 

De afdeling Amsterdam van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is 
de oudste veldbiologische vereniging van Nederland. 

De afdeling Amsterdam (www.knnv.nl/amsterdam) heeft als doelen: natuurbeleving, natuurstudie en 
natuurbescherming en heeft vier werkgroepen op het gebied van planten, paddenstoelen, insecten en 
vissen, amfibieën en reptielen. Dat wil niet zeggen dat er geen belangstelling is voor zoogdieren, bo-
men, heesters of beerdiertjes. Sommige leden beschikken over veel, andere over weinig kennis van 
de natuur. Allen zijn verenigd door hun nieuwsgierigheid en belangstelling voor de natuur. 

De afdeling organiseert verschillende activiteiten zoals lezingen, cursussen, inventarisaties, hele- of 
halve dagexcursies naar ‘groene’ gebieden in en om Amsterdam en busexcursies naar natuurgebie-
den in bijvoorbeeld Friesland of Limburg.

Per jaar ontvangen de leden vier keer ‘Blaadje’, het blad van de afdeling Amsterdam en viermaal 
‘Natura’, het landelijke KNNV-blad. De afdelingsleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten 
van de landelijke KNNV (www.knnv.nl) zoals landelijke werkgroepen, mee doen aan natuurreizen 
en natuurkampen in binnen- en buitenland en hebben korting op de boeken van de KNNV-uitgeverij.

IK MELD MIJ AAN ALS LID VAN DE KNNV, AFDELING AMSTERDAM
lidmaatschap:lid / huisgenoot (doorhalen wat niet van toepassing is)
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